
 

 

HOTĂRÂREA NR. 2/ 14.10.2022 

 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului ME Nr. 4183/2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinului ME Nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si 

funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 

 

Consiliul de Administrație al Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Oradea, reunit în ședința 

din data de 14.10.2022: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Atribuirea responsabilităților membrilor Consiliului de administrație pentru anul școlar 2022-

2023. 

Art. 2. Aprobarea planului managerial al directorului și al directorilor adjuncți, pentru anul școlar 

2022-2023 

Art. 3. Validarea raportului de activitate managerială pentru anul școlar 2021-2022. 

Art. 4.  Aprobarea Raportului general privind starea și calitatea învățământului din Colegiul Național 

”Mihai Eminescu” în anul școlar 2021-2022.  

Art. 5. Aprobarea Programului activităților educative, școlare și extrașcolare pentru anul școlar 2022-

2023. 

Art. 6. Constituirea și componența comisiilor funcționale din cadrul colegiului, pentru anul școlar 

2022-2023.  

Art. 7. Aprobarea orarului cursurilor pentru anul școlar 2022-2023. 

Art. 8. Validarea statului de personal pentru anul școlar 2022 – 2023. 

Art. 9. Acordarea calificativelor anuale cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar pentru 

activitatea desfășurată în anul școlar 2021-2022. 

Art. 10. Aprobarea programării efectuării concediilor de odihnă pentru angajații colegiului.  

Art. 11.  Numirea doamnei prof. ****** în calitate de coordonator pentru programe și proiecte 

educative, în anul școlar 2022-2023. 

Art. 12. Susținerea recomandării exprimate de Consiliul Profesoral pentru înscrierea la gradul 

didactic I a următoareleor cadre didactice: ****, ****, **** și ****. 

Art.13. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Colegiului Național ”Mihai 

Eminescu”. 



 

 

Art. 14.  Aprobarea Regulamentului Intern al colegiului. 

Art. 15. Aprobarea fișei de evaluare a personalului didactic și didactic auxiliar pentru anul școlar 

școlar 2022-2023. 

Art. 16. Oferirea acordului de principiu pentru transferul către alte unități de învățământ a următorilor 

elevi: *****, clasa a IV-a, *****, clasa a VII-a, *****, clasa a X-a, ****, clasa a IX-a*****, clasa a 

XI-a, *****, clasa a IX-a, *****, clasa a III-a, ******, clasa a X-a. 

Art. 17.  Transferul în cadrul colegiului a următorilor elevi: ****, în clasa a IX-a H, ***** în clasa 

a IX-a C, *****, în clasa a IX-a B și *****, în clasa a XI-a F. 

Art. 18.  Aprobarea regulamentului de funcționare a cercului de chimie. 

Art. 19.  Aprobarea regulamentului de funcționare a cercului de istorie Amicus certus. 

Art. 20. Aprobarea ofertei CDȘ pentru clasa a IX-a. 

Art. 21. Conținutul prezentului document se aduce la cunoștința persoanelor menționate și a celor 

interesate, prin intermediul Secretariatului. 

Art. 22. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează 

la dosarul hotărârilor adoptate. 

 

 

Secretarul Consiliului de Administrație, 

Președintele Consiliului de Administrație, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 3/ 27.10.2022 

 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului ME Nr. 4183/2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinului ME Nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si 

funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 

 

Consiliul de Administrație al Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Oradea, reunit în ședința 

din data de 27.10.2022: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Aprobarea cererilor pentru efectuarea inspecției curente I, în vederea înscrierii la gradul 

didactic I, sesiunea 2024-2026 depuse de profesorii **** și **** . 

Art. 2. Rezervarea locului elevei **** din clasa XI-a J, aflată la studii în străinătate, pentru anul 

școlar 2022-2023 

Art. 3. Acceptarea transferului în cadrul colegiului, începând cu 31 octombrie 2022 a următorilor 

elevi: *****, de la Școala Gimnazială „Avram Iancu”, în clasa a II-a, ****, de la CN Mihai Eminescu, 

în clasa a IX- a E, *****, de la CN Emanuil Gojdu, în clasa a IX-a F, ****, de la Liceul Teoretic 

Lucian Blaga, în clasa a XI-a G.  

Art. 4.  Respingerea cererii de transfer depusă pentru eleva ****, clasa a VII-a de la Școala 

Gimnazială „Aurel Pop” Oșorhei. 

Art. 5. Aprobarea tematicii și graficului ședințelor consiliului de administrație în anul școlar 2022-

2023. 

Art. 6. Aprobarea procedurii de acces în incinta Colegiului, a părinților/tutorilor elevilor și a altor 

persoane. 

Art. 7. Aprobarea procedurii de organizare și funcționare a consiliului de administrație. 

Art. 8.Aprobarea procedurilor operaționale referitoare la organizarea și desfășurarea activităților din 

departamentele funcționale și comisiile de lucru din cadrul Colegiului. 

Art. 9. Aprobarea constituirii și componenței nominale a formațiunilor de studiu din cadrul 

Colegiului în anul școlar 2022-2023. 

Art. 10. Aprobarea fișei postului directorilor adjuncți, prin particularizarea responsabilităților 

specifice fiecărui post în parte. 



 

 

Art. 11.  Decontarea sumelor aferente navetei cadrelor didactice pentru lunile septembrie-octombrie 

2022. 

Art. 12. Numirea domnului profesor ***** drept responsabil de caz pentru elevul ***** din clasa 

pregătitoare. 

Art.13. Înființarea și funcționarea cercului Robotică și Arduino, organizat în domeniul STEM. 

Art. 14.  Desfășurarea cursurilor în sistem hibrid pentru elevii clasei a X- a I. 

Art. 15. Conținutul prezentului document se aduce la cunoștința persoanelor menționate și a celor 

interesate, prin intermediul Secretariatului. 

Art.16. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează 

la dosarul hotărârilor adoptate. 

 

 

Secretarul Consiliului de Administrație, 

Președintele Consiliului de Administrație, 

 

 

 

 

 

 

 


